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Relação de Despesas e Receitas
0. Introdução
O lançamento de novos projetos e diversificação da atividade da associação, derivou na necessidade de se
desfragmentar rubricas existente e introduzir novas rubricas, para um apuramento mais detalhado da despesas e
receitas, bem como da evolução das contas.
Quadro I – Apuramento de Despesas e Receitas
Despesas
Rubricas
Mercadoria
Ferramentas, Protetores e Materiais
Plantas e Sementes
Atividades
Ordenados
Taxa Social Única
Fundos de Compensação
Transportes
Comunicações
Despesa Correntes
Economato

Receitas
Valor Rubricas
€00,00
€182,07
148,01
€1.567,10
€00,00

Mercadoria

Pacotes
Atividades
Quotas
Donativos
€00,00 Fundos de Campanhas
€00,00
€102,56
€60.00
€128,92
€00,00

Total
Despesa Transitada

€2.188,66 Total
€0,00 Receita Transitada

Total

€2.188,66 Total

Valor
€291,00
€362,50
€5.070,15
€245,00
€24,99
€1.000,00

€6.993,64
€5.571.74
€12.565,38

I. Despesas
Regista-se uma redução acentuada das despesas, por comparação com o período homólogo, o que resulta,
acima de tudo, da inexistência, no ano corrente, de despesas com funcionários, todavia, também é de salientar a
redução com despesas correntes e o economato, que, no primeiro caso, fez diminuir esta despesa para bem
menos de metade do ano anterior e no último caso, foi mesmo inexistente.
Apesar do peso que estas parcelas representam para o balanço final, é de salientar que novas rubricas surgem
na ponderação, como as relativas a transportes e comunicações, sendo que tal advêm das necessidades
operacionais, decorrentes do aumento das intervenções da associação, em especial com as deslocações para o
terreno da equipa.
Também se regista um ligeiro aumento das rubricas relativas a ferramentas, protetores e materiais e a plantas e
sementes, o que se justifica com a tipologia das intervenções e seu aumento, com os projetos em curso.
De salientar que continua a registar-se que nenhuma despesa transita de anos anteriores.
II. Receitas
Regista-se uma estagnação nas receitas, por comparação com o ano anterior, o que resulta diretamente de uma
redução das receitas com atividades, apenas compensadas com fundos provenientes de campanhas, o que
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releva um cenário de decrescimento das atividades geradoras de receitas, cruciais para a sustentabilidade e
crescimento da associação e seus projetos.
A nova rubrica relativa fundos de campanhas, apesar de relevante e importante para o balanço final, fica abaixo
do expectável, o que agrava a situação supra mencionada.
As rubricas relativas a mercadorias e donativos, mantiveram-se estáveis, mas continuam a registar um baixo
volume, com especial atenção para a rubrica relativa a donativos, que tem vindo a perder peso, relativamente a
anos anteriores.
As parcelas relativas às rubricas pacotes e quotas, apresentam um aumento, em especial esta última, o que
releva um incremento na preponderância do apoio através da opção de sócio, bem como da necessidade de se
investir numa estratégia de promoção da opção dos pacotes, dada a sua tendência.
Apuramento de Contas
III. Balanço
O saldo apurado é positivo, registando-se um valor próximo da receita transitada de anos anteriores, todavia, é
ainda manifestamente insuficiente para os objetivos de sustentabilidade e crescimento da associação e seus
projetos.
Verificando-se que os eventuais resultados de alguns projetos empreendidos ainda estão pendentes da sua
execução prática, maturação e conclusão, haverá um potencial, com influência no apuramento de contas, a
transitar para balanços de anos posteriores.
Apesar de tais factos, releva-se a necessidade de aferição de tais possibilidades e sua preponderância, bem
como eventual revisão de estratégias e implementação de novas soluções, que permita alcançar um maior nível
de sustentabilidade e crescimento.
Quadro II – Apuramento de Contas
Apuramento de Contas
Rubricas

Valor

Receitas
Despesas

€6.993,64
€2.188,66

Saldo
Receita Transitada

€4.804,98
€5.571.74

Total

€10.376,72
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